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Efeitos do parasitismo de Struthanthus flexicaulis (Mart.) Mart. (Loranthaceae) na
germinação de sementes de Mimosa calodendron Mart. (Fabaceae: Mimosoideae)
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Mimosa  calodendron  Mart.  (Fabaceae)  é  uma  espécie  endêmica  dos  campos
rupestres  sobre  canga  do  Quadrilátero  Ferrífero  e  hospedeira  da  hemiparasita
Struthanthus flexicaulis (Mart.) Mart. (Loranthaceae). O parasitismo pode reduzir o
valor adaptativo de suas hospedeiras. Dessa forma, fatores que afetem a produção de
frutos,  viabilidade  e  germinação  das  sementes  estão  entre  os  mais  importantes  a
serem avaliados. O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do parasitismo por
S.  flexicaulis  na  germinação  das  sementes  de  M.  calodendron.  Foram  coletadas
sementes  de  40  indivíduos  (parasitados  e  não  parasitados).  Nos  testes  de
germinação,  foram  sorteadas  100  sementes  para  cada  tratamento  (controle,
escarificação  mecânica,  química  e  mecânico-química),  monitorado  na  temperatura
de 25°C. Calculou-se a porcentagem e o índice de velocidade de germinação (IVG)
das  sementes  em  cada  tratamento.  A  porcentagem  de  germinação  no  tratamento
controle  das  parasitadas  foi  3%  e  das  não  parasitadas  4%.  No  tratamento  com
escarificação mecânica obteve-se 86% e 95%, no tratamento químico 90% e 93% e
no  tratamento  mecânico-químico  100%  de  germinação  para  ambos  os  grupos.  O
IVG  (n°  de  sementes  germinadas  por  dia/  dia  em  que  ocorreu  a  germinação)  no
tratamento controle  das  parasitadas  foi  de 0,08±0,06 e  das  não parasitadas  de  0,13
±0,09. No tratamento com escarificação mecânica obteve-se 4,38±1,33 e 4,54±0,66;
no  tratamento  químico  5,65±1,16  e  7,91±1,63;  e  no  tratamento  mecânico-quimico
10,33±2,56  e  9,39±1,20  de  velocidade  de  germinação  para  parasitadas  e  não
parasitadas,  respectivamente.  O  tratamento  de  escarificação  influenciou  a
porcentagem e a velocidade de germinação. O parasitismo não afetou a proporção de
sementes germinadas.  Já a velocidade de germinação sofreu influência negativa do
parasitismo. Conclui-se que a espécie apresenta dormência através do tegumento da
semente  e  que  o  efeito  do  parasitismo  na  germinação  não  é  tão  grande,  tendo  em
vista os valores semelhantes, embora se saiba que o parasitismo influencia em outros
aspectos do crescimento das sementes.
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